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 رزشی در جشنواره بازي هاي  بومی و سنتی استان گلستانو گردشگرالش هاي جذب بررسی چ

 (مطالعه موردي: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش)

  4علی چورلی، 3قاسم قربانزاده زعفرانیسید ، 2معصومه سفیري کالتهدکتر ،1حمیدرضا قزلسفلو

  چکیده:

ورزشی با اهداف  توریسم توسعه راه کارهايترین مازمه بومی و سنتی به عنوان یکیهاي و تاکید برورزش توجهدر چند سال اخیر : مقدمه و هدف

ی در ورزشگردشگر ز تحقیق حاضر بررسی چالش هاي جذب. لذا هدف امورد توجه فراوان قرار گرفته است در کشورهاي مختلف اقتصادي و سیاسی

  .استجشنواره بازي هاي  بومی و سنتی استان گلستان 

تان دوانی و مسابقات کشتی گورش  استان گلسشامل کلیه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات اسب ،معه آماري تحقیق حاضرجاروش شناسی:  

ورزشی از  يهاگردشـگر بررسـی  چالش های  جهت در این تحقیق حضـور داشـتند.   ورزشـی  ردشـگر ) گ=219n( که از بین آنها تعداد=n)416(اسـت 

که داراي شش خرده مقیاس مکان مسابقات، فاصله، نوع وسیله نقلیه ، طول زمان برگزاري، میزان هزینه و )،1999توریسم ورزشی هیگام(پرسشنامه 

و ضریب همبستگی پیرسون در سطح  لیل داده ها نیز ازآمار توصـیفی ، اسـتفاده گردید. به منظور تجزیه و تح اسـت جاذبه هاي شـهري  مسـابقات   

05/0p≤  .استفاده گردید  

)، مهمترین فاکتورهاي % 76/28) و زمان برگزاري مسابقات (% 81/32)، فاصله ( % 49/37که مکان مسابقه (  می دهدنتایج تحقیق نشان : یافته ها

) از مهمترین %16/38) و جاذبه هاي شــهري (%22/39)،   هزینه (%16/40)، نوع وســیله نقلیه(%09/41ورزشــی فعال و فاصــله (گردشــگرحضــور 

  .استفاکتورهاي حضور توریسم ورزشی غیر فعال در مسابقات اسبدوانی 

مکان رویدادهاي ورزشی  به لحاظ ارائه و  رسد که توجه به انتخاب مناسبهاي تحقیق حاضـر، به نظر می توجه به یافتهبابحث و نتیجه گیري:

ــگران   ــکاران و گردش ــی در زمان فراغت ورزش ــتیوال هاي بومی ورزش ــهیالت خدماتی و برگزاري فس ــی از مهمترین راهکاره وجود تس اي هورزش

  .استدر استان گلستان یورزشیهاگردشگرجذب

  

  کشتی گورش،هاي بومی و سنتیتوریسم ورزشی، اسب سواري، ورزشواژه هاي کلیدي: 
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  مقدمه

ورزشی با اهداف اقتصادي در گردشگرتوسعهجذب و  بومی و سنتی به عنوان یکیازمهترین راه کارهاي هايو تاکید برورزش توجهدر چند سال اخیر 

که عواملی ازقبیل کیفیت خدمات، برخورداري از جاذبه  می دهد. نتایج تحقیقات مختلف نشان )1(کشورهاي مختلفمورد توجه فراوان قرار گرفته است

شگران ایی در جذب گردهاي شهري همانند اماکن طبیعی و دیدنی، اماکن فرهنگی و تاریخی و حتی امکان ایجاد فرصت تبادالت تجاري   تاثیر بسز

ت  رسانی با کیفیت مطلوب به گردشگران تاثیر بسزایی در اما به نظر می رسد که شناسایی نیازها و انتظارات گردشگران و خدما). 1و2ورزشی دارد(

سی رابطه بین کیفیت خدمات با میزان رضایتمندي و ردر بر)، 2008(1نشانک و همکارا .)3و4بازگشـت مجدد گردشـگران و سـرمایه  داشته باشد(   

دشگران ورزشی در تورنمنت هاي دانشجویی، )، طی تحقیقی در شناسایی انگیزش حضور گر2008ورزشی و میانگ و لی( بازگشت مجددگردشگران

ضـمن تاکید بر عنصر کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندي گردشگران گزارش کردند که کیفیت خدمات رسانی بهینه در حیطه ورزش در برگیرنده   

، بزرگراه کیفیت نقلیه عمومی، پارکینیگدامنه گسترده اي از فعالیت هایی از قبیل کیفیت دسترسی به مکان مسابقه از قبیل در دسترس بودن وسایل 

حوه نمجموعه ورزشی  از قبیل کیفیت صندلی ها، برقراري ارتباط مناسب با گردشگران از سوي نیروي انسانی موجود در استادیوم ها، قیمت بلیط و 

ه در شتی و همچنین کیفیت محصول کبه فروش رسـاندن آن، کیفیت اقامتگاه گردشـگران که شامل کیفیت محیط، ایجاد تسهیالت رفاهی و بهدا  

  ). 5و6(است نیاز گردشگران در قبال صرف هزینهحقیقت برآورده شدن 

رویدادهاي ورزشـی به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسـعه اقتصادي شهرها، کشورها و حتی قاره اي محسوب می شود و در عصر    ،از سـوي دیگر 

). در حقیقت در عرصه ورزش،  7ز مهمترین و اصلی ترین منابع در آمد کشورها تبدیل شده است(حاضر صنعت توریسم و گردشگري ورزشی به یکی ا

اي همنابع اقتصادي گردشگري  به صورت ویژه اي نمایان می شود که در آن عالوه بر درآمد ناشی از شرکت ورزشکاران و تیم هاي ورزشی در رویداد

).   2میان ورزشکاران و تیم ها لزوم اهمیت این صنعت را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد(ورزشـی، هزینه هاي ناشی از حضور طرفداران و حا 

داب و آمدیران بازاریابی ورزشی معتقدند که این کار می تواند از طریق جذب بازدید کنندگانی صورت گیرد که در آن رویدادهاي ورزشی برخاسته از 

رهنگ ف هاي تفریحی بخشی ازشیوه هاي زندگی افراد به صورت سازماندهی شده و منظم برگزار می گردد. بنابراین در نقاطی که ورزش و فعالیت

سطح کیفی مسابقات  تعداد زیادي  از گردشگران ي آن  منطقه محسوب می شود، می توان با انجام تبلیغات مناسب و برنامه ریزي شده، ضمن ارتقا

ز مهمترین ورزش هاي بومی و سنتی به عنوان یکی ا ،در این راستا ).8و9(عالقه مند بین المللی را جهت بهره بردن از مزایاي آن به خود جلب کرد

ــادي قرار گرفته اســـت.    ــی و اقتصـ ــان ورزشـ ــمگیري مورد توجه متخصـــصـ ــال اخیر به طور چشـ ــی، در چند سـ ــم ورزشـ جلوه هاي توریسـ

سازیآنها و تبدیل چنین تورنمنت هایی به یک فرصت مناسب جهت هاوبومیترکردنرشتهریزانورزشیدنیانیزبرتخصصیچنانچهامروزهتالشمسووالنوبرنامه

در دهه اخیر صنعت توریسم   2اتحادیه توریسم ورزشی کشور هونگ هونگ، به وسیلهبراساس آمار و اطالعات ارائه شده .ورزشی است توریسمجذب 

بیش از  2003به دومین منبع سرشار درآمد در این کشور تبدیل شده است  به نحوي که بر اساس اطالعات متخصصان اقتصادي این کشور در سال 

). لذا بررسی، شناخت و تعدیل 10ر سـرمایه از طریق تبادالت عرضـی ناشـی از رویدادهاي ورزشی  وارد این کشور شده است(   میلیون دال 53/ 235

موانع جذب توریسـم از یک سـو و توسـعه اسـتراتژي ها و فاکتورهاي موثردر جذب گردشگران ورزشی از سوي دیگر از خواسته هاي اصلی مدیران     

که عدم توسعه زیرساخت هاي مرتبط با کیفیت خدمات چالش اصلی  نشان می دهدتحقیقات انجام شده در این زمینه . نتایج استبازاریابی ورزشی 

)،  نیز طی تحقیقی در بررسی عوامل موثر بر کیفیت گردشگري 1388).  احسانی و همکاران (11(اسـت جذب گردشـگران ورزشـی در کشـور ایران    

بانه، عدم استفاده از تکنولوژي هاي جدید در برگزاري مسابقات، وجود امکانات ورزشی در مکان هاي کشـور، اظهار داشـتند که  وجود تفریحات شـ   

 ورزشی و همچنین برگراري جشن ها و برنامه هاي سنتی در کنار رویدادهاي ورزشی از طریق تاثیر بر رویکیفیت محصول(مسابقه) تاثیر چشمگیري

که به نظر می رسد عنصر ارائه کیفیت خدمات مطلوب از طریق تاثیر مستقیم بر میزان رضایتمندي  ).از آنجایی12در جذب گردشگران ورزشی دارد(

که شرکت در رویداد  3الب دو گروه   توریسم ورزشی فعالقگردشـگران، سـبب جذب موثر گردشگران ورزشی شود. توریسم ورزشی را می توان در   

( گزارشگران، طرفداران  تیم ها و  4بیان و کادر فنی تیم)، توریسم ورزشی غیر فعالورزشـی هدف اصـلی آنها محسـوب می شـود (ورزشکاران، مر    

بقه ط ،ندحامیان مالی) که با اهداف ثانویه از قبیل تجارت و یا بازدید از امکان تاریخی و فرهنگی در کنار تماشاي رویدادهاي ورزشی اعزام می شو

مهمترین انگیزه توریسـم ورزشی غیر فعال جهت   6تحقیقات خود گزارش کرد که  تسـهیالت اجتماعی )، در نتایج 2009(5). آمینو13و14بندي کرد(

)، در تحقیقی مشابه در بررسی راه کارهاي افزایش توریسم ورزشی 200( 7). نانو وهمکاران15شـرکت در رویدادهاي ورزشـی  محسـوب می شـود(    

ه هاي منطقه اي و ارائه تسهیالت از طریق این بنگاه ها می تواند تاثیر چشمگیري در جذب یوفا به این نتیجه رسیدند که ایجاد بنگا 2004مسابقات 

  ).16گردشگران ورزشی داشته باشند(

  

1Shank et al 
2Hong Kong Tourism Board 
3 Active  tourism 
4 Passivetourist 
5 Aminuddin 
6 Social facilitation 
7Nuno 



تواندبا برنامه ریزي صحیح هایمختلفبومی فراوان میدلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی ، تاریخی و فرهنگی ویژه و همچنین داشتنورزشکشور ایراننیزبه

). اما با توجه به وجود شرایط اقلیمی متفاوت و ویژه در کشور ایران و همچنین برگزاري فیستوال 17د(لیزمینهتوسـعهتوریسمورزشیرافراهمساز و اصـو 

  . )2(نداردهاي ورزشی متعدد،  صنعت توریسم  ورزشی سابقه موفق و خوبی در این زمینه 

لذا  به نظر می رسد که  شناسایی و اولویت بندي انگیزه ،ادهاي ورزشی شرکت می کنندمتفاوتی در رویداهداف گردشگران ورزشی با  ،به طور کلی

)،  ضمن تاکید بر شناسایی انگیزه هاي توریسم هاي ورزشی، 2004(1هاي حضور این افراد اولین و مهمترین گام در این زمینه است. هینچ و همکاران

زیرا به مدیران گردشگري کمک می کند تا مزایاي  است؛ر رویدادهاي ورزشی بسیار مهم معتقدند که شـناسـایی انگیزه هاي افراد شـرکت کننده د   

اي هاقتصادي ناشی از مسابقات ورزشی را به حداکثر برسانند. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که  سطح و اهمیت رویدادهاي ورزشی و متغیر

)، 2004( 3). کیم و همکاران13مهمترین عواملی است که انگیزش الزم جهت پیگیري مسابقات ورزشی در افراد را بوجود می آورد(  2عاطفی و ذهنی

طی تحقیقی گزارش کردند که اهمیت رویداد ورزشـی، توسـعه تسهیالت مدرن جهت حضور در تورنمنت، افزایش کیفیت و کمیت خدمات، تسهیل   

). بنابراین نیاز سنجی مناسب از انگیزش شرکت ورزشکاران و همچنین 7(استد از مهمترین فاکتورهاي موثر گردشگري سازي امکان تماشاي رویدا

  . ستحامیان تیم ها و ورزشکاران اقدامی پایه در این راستا 

ل شامل تشکیل شده است .گروه اوصنعت جذب گردشگري از سه عنصر منابع انسانی، عناصر مرکزي و عناصر غیر رسمی یا بازاریابان  ،به طور کلی

که با اهدافی از قبیل لذت بردن از اوقات فراغت از شهرخود مسافرت می  هستندورزشـکاران، مربیان، خبرنگاران یا طرفداران تیم ها یا ورزشکاران  

م ر افزایش مزایاي مالی ناشی از توریسلذا به منظو است،). مکان یا محل برگزار ي مسابقات به عنوان فاکتور اصلی و اساسی جذب توریسم 16کنند(

ورزشـی، مدیران ورزشـی باید به شـناخت کاملی از ویژگی هاي توریسـم ورزشـی، انگیزه ها،  رفتارهاي و نگرش هاي گردشـگران ورزشی داشته       

  ).10باشند(

زارش کردند که مشکالت مدیریتی، ضعف در ) در بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگري ورزشی استان آذربایجان گ1388فتح الهی و همکاران(

) نیز با تاکید بر عنصر 1390). اژدري(18(هستنداطالع رسـانی، کمبود تبلیغات و عدم ارائه خدمات مناسـب از مهمترین موانع جذب توریسم ورزشی   

وسایل رفاهی از قبیل جایگاه مناسب براي امکانات و تسـهیالت به عنوان فاکتور اصلی جذب تماشاگران، اظهار داشت که  تجهیز اماکن ورزشی به  

). ویســا و 1(اســتتماشــاگران براي دید و همچنین برخورداري از نور کافی و آبســرد کن فاکتورهاي مهمی در توســعه صــنعت توریســم ورزشــی 

 وجود مناظر و چشم اندازهاي ) نیز در بررسـی عوامل موثر بر توسعه گردشگري استان خوزستان تسهیالت اقامتی،  اماکن دیدینی و 1390همکاران(

ملی از اطبیعی، مکان هاي باستانی و سهولت در تهیه اقامتگاه را مهمترین عوامل موثر بر توسعه و ترویج صنعت توریسم معرفی کردند.در حالی که عو

وامل جهت کاهش ورود گردشگران قبیل بدي آب و هوا، عدم برخورداري از اوقات فراغت مناسب، سطح مسابقات و نوع رشته ورزشی را مهمترین ع

  ).19ورزشی به استان خوزستان شناخته شدند(

هدف تعیین نقاط ضعف و قوت اظهار اهبردي توریسم ورزشی استان مازندران با )، طی تحقیقی در طراحی برنامه ریزي ر1390شجاعی و همکاران(

تم حمل و نقل گردشگران ورزشی کم اهمیت ترین مولفه هاي ماتریس داشـتند که موقعیت جغرافیایی مسـابقات به عنوان مهمترین فاکتور و سیس  

SWOT )17را در این تحقیق شامل می شدند.(  

)، نیز طی تحقیقات خود با تاکید به عنصر مکان به عنوان یکی از فاکتورهاي اصلی جذب توریسم، معتقد است که در انتخاب مکان باید 1990(4الیپر

د که بیشترین تاثیر رابر تصمیم گیري افراد جهت عزیمت به آنجا داشته باشد. استفاده از تبلیغات مناسب و معرفی فرهنگ عواملی را مورد توجه قرار دا

ــی می تواند به عنوان عوامل بازاریابی فرعی مورد توجه قرار گیرد(   ــادي متناســـب با رویدادهاي ورزشـ ــبردي و 20و فعـالیـت هاي اقتصـ ). بنسـ

سـی رابطه بین انگیزه هابا میزان رضـایتمندي گردشگران پیست اسکی با اشاره به ورزش هاي فصلی به عنوان یکی از   )، نیز در برر1392همکاران(

ا در همهمترین مصادیق توسعه توریسم ورزشی در ایران، گزارش کرد که رابطه معنادار یبین میزان رضایتمندي ورزشکاران با میزان حضور و شرکت آن

  ).21دارد(تورنمنت هاي ورزشی وجود 

، بیان داشت که این نوع مسابقات که به صورت فصلی 6هاي کوچک)، با تاکید بر اهمیت برگزاري مسابقات ورزشی در سطح و مقیاس1999( 5هیگام

ب و اطالع مناس گردد  به دلیل آنکه نیاز به جذب منابع مالی کمتري جهت برگزاري دارند،  با انجام برنامه ریزيدر منطقه خاصی از کشور برگزار می

)، نیز در نتایج تحقیقات خود اظهار داشتند  که با یک 2004(7). دنیل و نورمن22رسـانی بهینه سـبب جذب توریسـم هاي ورزشی محلی می گردد(   

ادها می یدریزي صحیح  و ارزیابی مناسب جهت بررسی و شناخت دالیل شرکت افراد در این رویدادها به صورت یک تورنمنت ثابت ، این روبرنامه

وجود  وتواند به عنوان خرده مقیاسی از صنعت توریسم ورزشی مورد توجه قرار گیرد.  به اعتقاد آنها نوع و ماهیت رشته ورزشی، سن شرکت کنندگان 

  

1 Hinch et al 
2 Intellectual factors 
3 Kim et al 
4 Leiper 
5 Higham 
6 Small scale sport events 
7 Daniels and Norman 
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رار می اثیر قفعالیت هاي جانبی از قبیل دیدي و بازدیدهاي تاریخی و هنري از مهمترین عواملی اسـت گه صنعت توریسم ورزشی آماتور را تحت ت 

)،  معتقدند که وجود مکان هاي مناسب و دیدنی در اطراف شهرهاي بزرگ و همچنین برخورداري از وسایل ارتباطی در 2004(1). چن و زوها2دهد(

سم، )، نیز طی تحقیقاتی در جهت بهبود صنعت توری2002( 2). چاپین23دسـترس در کنار کاالها و خدمات مناسب سبب جذب گردشگران می شود( 

ــرایط لذت افراد      ــد که  تبلیغات برون مرزي و فراهم اوردن امکانات و ش ــب می باش ــکري در حقیقت فرآیند بازاریابی مناس گزارش کرد که گردش

لذا با توجه به اهمیت صنعت توریسم ورزشی،  به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادي جوامع از ). 24فاکتورهاي اصـلی جذب توریسـم می باشد(  

 ک سو و عدم توجه کافی به تورنمنت ورزشی بومی  به عنوان یکی از جلوه هاي توریسم ورزشی و بویژه مسابقات اسبدوانی  و کشتی بومی گوروشی

 ياستان گلستان که همه ساله توریسم هاس زیادي را از داخل و خارج کشور وارد استان گلستان می کند، از سوي دیگر، در تحقیق حاضر چالش ها

ورد بررسی قرار م (کشتی گورش) توریسم ورزشی در مسابقات کورس پاییزه و بهاره اسب دوانی و جشنواره کشتی بومی و محلی استان گلستان جذب

  گرفته است.

  

  روش شناسی تحقیق

رزش شی در جشنواره وتحقیق حاضر از نوع میدانی و همبستگی است که به وجود ارتباط بین فاکتورهاي موثر در مشارکت و حضور گردشگران ورز

 هاي بومی و محلی استان گلستان پرداخته است. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات اسبدوانی و مسابقات

فعال( تماشاگران و ) توریسم ورزشی غیر =150n) که به صورت تصادفی در دسترس، از بین آنها تعداد (=416n( است کشتی گورش  استان گلستان

) توریسم ورزشی فعال (چابکسوار، مربی و کشتی کار بومی)  که در مسابقات کورس پاییزه و بهاره گنبد کاووس و جشنواره =69nحامیان مالی)  و (

تان از س، انتخاب شدند. در این تحقیق حضور جهت بررسی چالش هاي شرکت توریسم هاي ورزشی در استان گلمی کردندکشـتی گورش شـرکت   

شش خرده مقیاس مکان مسابقات، فاصله، نوع وسیله نقلیه  ،). این پرسشنامه 22) استفاده گردید(1999(3پرسشنامه توریسم ورزشی هیگام و همکاران

زي شده : خیلی کم) طرح ری2: اکثر اوقات1که بر اساس مقیاس لیکرت ( دارد، طول زمان برگزاري، میزان هزینه و جاذبه هاي شـهري  مسـابقات   

گزارش کرده  0α=/86)، طی تحقیق در بررســی عوامل جذب و بازدارنده توریســم ورزشــی، پایایی درونی این پرســشــنامه را 1999اســت. هیگام (

) به دست آمد. براي تجزیه =73/0αمحقق به روش آلفا کرونباخ ( به وسیله). همچنین پایایی درونی این پرسشنامه در یک مطالعه آزمایشی 15است(

و ضریب  t، آزمون )، ازآمار توصیفی P<05/0از اسـتفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف و اطمینان از توزیع طبیعی دادها ( پس و تحلیل داده ها نیز 

  استفاده گردید.  ≥05/0pهمبستگی پیرسون در سطح 

  

  یافته هاي تحقیق

یق . در تحقاستحاضر بررسی چالش هاي جذب توریسم ورزشی در مسابقات کورس پاییزه و بهاره اسبدوانی گنبد کاووس  هدف اصـلی از پژوهش 

 حاضـر افراد حاضـر در مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس در قالب توریسم ورزشی به دو گروه توریسم ورزشی فعال که شامل ورزشکاران ، مربیان و  

نها فقط شرکت در مسابقات بود و توریسم ورزشی غیر فعال که متشکل از تماشاگران، حامیان مالی و سایر افرادي که هدف اصلی آ  ییها مالک اسب

طبقه  لیو محو کشتی بومی که در کنار تماشاي مسابقات اسب سواري اهداف دیگري از قبیل تجارت و ایجاد بازارهاي مربوط به رویدادهاي اسبدوانی

 76/28) و زمان برگزاري مسابقات (% 81/32)، فاصله ( % 49/37که مکان مسابقه (  می دهدفت. نتایج تحقیق نشان بندي و مورد بررسی قرار گر

اما  براي توریسم هاي ورزشی غیر فعال فاصله  اسـت، )، مهمترین فاکتورهاي  حضـور  گروه توریسـم ورزشـی فعال در مسـابقات اسـب دوانی       %

). در خرده 1شماره (جدولاست) از اهمیت بیشتري برخوردار %16/38) و جاذبه هاي شهري (%22/39،   هزینه ()%16/40)، نوع وسیله نقلیه(09/41%(

)  به ترتیب بیشتر %64/35) و اتوبوس( %86/42)، مسیر هوایی ( %52/63مقیاس  نوع وسیله نقلیه  براي توریسم هاي ورزشی غیر فعال،  از قطار (

  .کردنداستفاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

1Chen and Zhou 
2 Chapin 
3 Higham et al 



  

  

  توزیع فراوانی فاکتورهاي موثر بر حضورو جذب  توریسم ورزشی ).1(شماره جدول

  توریسم ورزشی فعال

 ( چابکسوران، مربی و مالک)

  توریسم  ورزشی غیر فعال

 ( گزارشگران، تماشاگران و حامیان مالی)

 M. differ T درصد فراوانی خرده مقیا س درصد فراوانی خرده مقیاس ها

 *51/3 26/4 %49/18 تورنمنتمکان  %49/37 مکان تورنمنت

 49/1 85/1 %09/41 فاصله % 81/32 فاصله

 *62/2 75/3 %16/40 وسیله نقلیه %17/28 وسیله نقلیه

 *84/2 67/3 %71/16 زمان برگزاري %76/28 زمان برگزاري

 *71/3 89/2 %22/39 هزینه %37/24 هزینه

 *84/2 79/2 %16/38 جاذبه هاي شهري %06/23 جاذبه هاي شهري

Sig 05/0p≤* 

) تفاوت معناداري بین دو گروه توریسم ورزشی فعال و توریسم =49/1tو  p>05/0که در خرده مقیاس فاصله(  است نیز حاکی از آن tنتایج آزمون  

غیر فعال مشاهده گردید( اما در سـایر خرده مقیاس ها تفاوت معناداري بین توریسم ورزشی فعال و توریسم ورزشی  ،ورزشـی غیر فعال وجود ندارد  

05/0≤p .(  

  در بین توریسم ورزشی فعال و غیر فعال t).  نتایج آزمون 2(شماره لجدو

  گروه

 هاخرده مقیاس

  توریسم فعال

SD±M 

  توریسم غیر فعال 

SD±M 

t Sig 

 03/0 *51/3 85/12 ± 53/1 42/13±32/1 مکان تورنمنت

 026/0 49/1 59/11 ±52/1 63/14 ±41/2 فاصله

 002/0 *62/2 28/13±47/1 84/15 ±67/1 نوع وسیله نقلیه

 014/0 *84/2 84/12 ± 53/1 26/13 ± 71/1 طول زمان برگزاري

 009/0 *71/3 76/11 ± 16/2 65/15 ± 46/1 هزینه

 *≥p 05/0 سطح معناداري

 نبه منظورتعیین میزان همبستگی بین خرده مقیا س هاي انگیزش با شرکت در تورنمنت هاي دانشجویی آزمون پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمو

میزان ) با = r 11/0) و مکان تورنمنت ( = r 17/0) نوع وسیله نقلیه ( = r 21/0)، هزینه (= r 26/0که همبستگی باالیی بین فاصله ( می دهدنشان 

  ). 3شماره حضور توریسم هاي ورزشی  فعال در تورنمنت هاي دانشجویی وجود دارد( جدول

) p<05/0به منظورتعیین میزان همبستگی بین خرده مقیا س هاي انگیزه شرکت در مسابقات اسبدوانی پس از استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف(

 = r 24/0)، مکان مسابقه (= r 27/0که هزینه  ( می دهدپیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون نشان وکسب اطمینان  از توزیع طبیعی داده ها،آزمون 

) به ترتیب ارتباط معنادار و مستقیمی با میزان حضور توریسم هاي ورزشی فعال و غیر فعال در مسابقات اسبدوانی  وجود دارد(  = r 21/0)، و  فاصله (

  ).2شماره جدول

  

  رابطه بین خرده مقیاس هاي  توریسم ورزشی و شرکت در مسابقات ).3(شماره جدول

  جذب توریسم ورزشی خرده مقیاس
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 16/0 *27/0 14/0 *19/0 *21/0 *24/0 حضور در مسابقات

 * ≥05/0p سطح معناداري
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پیرسون بیانگر آن است که به ترتیب هزینه شرکت در جشنواره باز یهاي بومی و محلی، مکان برگزاري ، فاصله تا مکان برگزاري و لذا نتایج آزمون 

  طول زمان برگزاري ارتباط مستقیم و معناداري با حضور و مشارکت گردشگران ورزشی دارد.

  

  بحث و بررسی

رقابت اقتصادي، گردشگري ورزشی به منبع سرشار سود اقتصادي تبدیل شده است. کشور ایران  در عصر حاضر با توجه به تبدیل شدن ورزش به بازار

شرایط جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی ویژه و همچنین برخورداري از قابلیت هاي طبیعی و شرایط جوي مناسب از توان باالیی  داشتننیز با توجه به 

).  لذا بررسی و شناخت راه کارهاي افزایش منافع اقتصادي و فرهنگی ناشی از توریسم ورزشی به 18براي جذب گردشـگران ورزشی برخوردار است( 

). نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهایی که توریسم 25ند سال اخیر مورد توجه کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است(صورت گسترده اي در چ

اي هورزشی به عنوان یکی از منابع اصلی در آمد زایی آنها محسوب می شود، موید آن است که برنامه ریزي مناسب در زمینه شناسایی عالقه مندي 

ذبه هاي توریسـتی، تسهیالت رفاهی، سطح مسابقات و تبلیغات مناسب تاثیر بسزایی در جذب توریسم از طریق رویدادهاي  گردشـگران از قبیل جا 

)، در بررسـی انگیزش حضـور توریسم ورزشی در مسابقات ایاالت متحده گزارش کردند که تسهیالت   2009). چیا و همکاران (17و18ورزشـی دارد( 

ن با اسـتفاده از وسـایل نقلیه راحت تاثیر بسـزایی در جذب گردشـگران ورزشـی دارد که با نتایج تحقیق حاضـر       رفاهی در کنار امکان عزیمت آسـا 

موضوع مشترك بازاریابی ورزشی با سایر بازاریابی ها در حوزه   ،). در حقیقت بحث منابع اقتصادي ناشی از جذب گردشگران ورزشی26(ستهمسـو 

تحقیقات زیادي در داخل کشور در زمینه شناسایی عوامل و موانع  جذب گردشگران ورزشی صورت گرفته  ،. در چند سال اخیراستتجارت و سیاست 

 زسويااست. ضمن اشاره بر منابع اقتصادي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از جذب توریسم ورزشی، بر تهیه و تدوین یک برنامه استراتژیک و کاربردي 

ا توجه به شناسایی انگیزه هاي حضور افراد در رویدادهاي ورزشی که سبب ارائه خدمات رسانی با کیفیت می برنامه ریزان و دست اندرکاران ورزشی ب

). در استان گلستان نیز با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت ویژه بومی و فرهنگی، همه ساله گردشگران ورزشی 12و18و19و27شـود، تاکید داشتند( 

بومی و سنتی از قبیل مسابقات اسبدوانی و کشتی محلی (گورش) وارد این استان می شوند. لذا در تحقیق  زیادي جهت تماشاي رویدادهاي ورزشی

حاضر چالش هاي جذب گردشگران ورزشی شرکت کننده در مسابقات اسبدوانی و کشتی بومی گورش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان 

)، مهمترین فاکتورهاي  حضور  گروه توریسم ورزشی % 76/28) و زمان برگزاري مسابقات (% 81/32)، فاصله ( % 49/37که مکان مسابقه (  می دهد

). اما فاصــله 11و25(دارد)،   هم خوانی 2004) و گراتون(2008که این یافته ها  با نتایج تحقیقات آمینو( اســتفعال در مســابقات اســب دوانی   

است ) از اولویت هاي انتخابی توریسم هاي ورزشی غیر فعال %16/38) و جاذبه هاي شهري (%22/39)، هزینه (%16/40)، نوع وسیله نقلیه(09/41%(

ــانی(2004(2) و دنیل و نورمن2004(1با یافته هاي تحقیقات  چن و زوها که ــتند وجود جاذبه هاي 1388) و فتح الهی (1389) احس ) که اظهار داش

نه . هرچند هزیردرفاهی مناسب  و خدمات با کیفیت  سبب جذب گردشگران می شود، همخوانی داتاریخی و فرهنگی در کنار برخورداري از امکانات 

، اما در تحقیق حاضر متغیر استدلیل اصلی عدم حضور خیلی از افراد در رویدادهاي ورزشی  ،مسافرت و شرکت در تورنمنت هاي ورزشیباالي  هاي 

. به نظر می رسد که تامین بودجه شرکت در مسابقات از یستعال  در تورنمنت هاي ورزشی نهزینه به عنوان فاکتور اصلی حضور توریسم ورزشی ف

ه ب طریق با شگاه ها یا اسپانسرهاي چابکسوران دلیل اصلی این امر باشد در صورتی  که توریسم هاي غیر ورزشکار که تماشاي رویداداهاي ورزشی

ــتعنوان اهداف ثانوي مورد توجه آنها ــم ورزشــی می دانند. چیا  %22/39را ( ، متغیر هزینهس )، نیز در بررســی 2009(3) را عامل مهمی در توریس

 یفاکتورهاي موثر بر جذب توریسم ورزشی در ایاالت متحده گزارش کرد که برخورداري از جاذبه هاي توریستی شامل اماکن تاریخی، اماکن فرهنگ

هاي طبیعی تاثیر بسزایی در جذب توریسم ورزشی دارد که با نتایج تحقیق حاضر که در  در کنار شرایط آب و هوایی مناسب و برخورداري از موهبت

)، طی تحقیقی دربررسی 1390. نور بخش و همکاران(رد) اولویت حضـور توریسـم ورزشی غیر فعال بود، همخوانی دا  %38آن جاذبه هاي شـهري ( 

داشتند که جاذبه ها ي طبیعی از عوامل اصلی جذب توریسم ورزشی در این  راهکارهاي جذب گردشـگران ورزشی در استان آذربایجان غربی اظهار 

)، جاذبه هاي مربوط به %79)، جاذبه هاي مربوط به بیابان گردي(%80استان محسوب می شود. در تحقیق آنها جاذبه هاي مربوط به صید و شکار(

) و مشکالت %63)، جاذبه هاي مربوط به آب گرم و طبیعت درمانی(%71)، جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستانی و غار نوردي(%74نوردي( تپه

)، در تحقیق 1390). خطیب زاده(1388ند(فتح الهی و همکاران، و) به ترتیب از مهمترین عوامل جذب توریسم ورزشی محسوب می ش%67فرهنگی (

ل و پرسپولیس ضمن تاکید بر  عنصر کیفیت خدمات بیان مشـابه در بررسـی عوامل موثربر کیفیت خدمات گردشگري ورزرشی در شهر آورد استقال  

اما فاکتور  ،داشـت که کیفیت دسـترسی به مقصد،دسترسی به مجموعه ورزشی و کیفیت مسابقه تاثیر معناداري بر خدمات  گردشگري ورزشی دارد  

که در آن خرده مقیاس هزینه از اولویت هاي    قیمت تاثیر چشـمگیري بر جذب گردشـگران ورزشی ندارد که این یافته با یافته هاي تحقیق حاضر  

  ).28( رد، همخوانی ندااستاصلی گردشگران ورزشی شرکت کننده در مسابقات کورس اسب سواري 
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که در تحقیق حاضر  رابطه معنادار با میزان  استعنصـر فاصـله از متغیرهاي اصلی و مشترك بین هردو گروه گردشگران ورزشی فعال و غیر فعال   

) نیز ضمن اشاره بر کیفیت سهولت و دسترسی به مکان 1390) و خطیب زاده(2008(4شونک و همکاران. رد) دا =21/0rگردشگران ورزشی (حضور 

  مسابقه به عنوان یکی از فاکتورهاي موثر در جذب مجدد گردشگران ورزشی، نتایج مشابهی را گزارش کردند.

هاي اجرایی جهت جذب توریسم   شگردبنگاه هاي محلی از کاربردي ترین   به وسیلهبه نظر می رسـد که تبلیغات مناسـب  و ارائه خدمات رفاهی   

)، معتقد اســت که عدم برخورداري از زیرسـاخت هاي مناســب مانع از ارائه خدمات مطلوب به گردشــکان ورزشــی  1385).  ادبی(12ورزشـی باشــد( 

به رویدادهاي ورزش بین المللی معطوف شده است، به نظر می رسد که برگزاري مسابقات ورزشی  5هرچند بیشتر توجه مدیران توریسم ).11شود(می

  ).19در مقیاس کوچکتر همانند ورزش هاي بومی و سنتی می تواند بستر و تجربه مناسبی در این زمینه  را فراهم نماید(

ــتند که  وجود مکان هاي مناســب و دیدنی در اطراف شــهرهاي بزرگ و   ) نیز 2003) و گتز(2004(6چن و زوها در نتایج تحقیقات خود اظهار داش

همچنین برخورداري از وسـایل ارتباطی در دسـترس در کنار کاالها و خدمات مناسب سبب جذب گردشگران می شود. بنابراین عنصر بازاریابی می   

با سایر بازاریابی ها از قبیل بازاریابی تجاري یا بازاریابی آموزشی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به یافته تواند به عنوان فاکتورمشترك بازاریابی ورزشی 

، نهاي تحقیقات مختلف  مدیریت و کارایی گردشگران ورزشی مبتنی بر نیازسنجی جامع  کلیه افراد حاضر در رویدادهاي ورزشی از قبیل تماشاگرا

تاجران کاالي ورزشی در کنار نیاز سنجی توریسم هاي ورزشی فعال ( ورزشکاران و کادر مربیان) مهمترین استراتژي هاي خبرنگاران، حامیان مالی و 

)، معتقد است که انتخاب زمان مناسب جهت برگزاري مسابقات ورزشی تاثیر زیادي بر جذب 2003(7کاربردي جذب گردشگران ورزشی می باشد. گتز

وریسم ورزشی می توانند با طبقه بندي رویدادهاي ورزشی در دو گروه مسابقات داخل سالن و مسابقات در هواي آزاد، با ). مدیران ت25توریسم دارد(

 توجه به شـرایط جغرافیایی و جوي  از طریق انتخاب زمان مناسـب صنعت توریسم را رونق دهند. بنابراین پیشنهاد می شود که معرفی جاذبه هاي  

ــهري از قبیل اماکن تاری ــلی جهت جذب ش ــب یکی از راه کار هاي اص خی، اماکن زیارتی و فرهنگی در کنار مناطق طبیعی از طریق تبلیغات مناس

حقیق که مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاي ت استمتغیر فاصله یکی دیگر از عوامل توسعه توریسم ورزشی  ،. در تحقیق حاضراستتوریسم ورزشی 

)، نیز 1390). خطیب زاده و همکاران (= 21/0rوجود دارد( ارتباط تنگاتنگی  صله و میزان جذب گردشگران ورزشی بین فاکه  بیانگر این نکته است

 جدر نتایج تحقیقات خود رابطه معنادار ي بین کیفیت دسـترسـی به مقصـد و استادیوم با میزان حضور گردشگران ورزشی مشاهده کردند که با نتای   

  ).28(اردتحقیق حاضر همخوانی د

  

  نتیجه گیري

توریسـم ورزشـی، به عنوان یکی از اسـتراتژي هاي توسـعه  اقتصادي جوامع مورد توجه خاصی قرار گرفته است. در این راستا فستیوال هاي      پدیده

م اي به عنوان یکی از جلوه هاي توریسورزشـی بومی و سنتی که متاثر از شرایط جغرافیایی و آداب و رسوم جوامع مختلف باشد، به صورت گسترده 

تواند به عنوان فاکتورمشترك بازاریابی ورزشی با سایر . با توجه به در آمدهاي ناشی از  برگزاري رویدادهاي ورزشی، عنصر بازاریابی میاستمطرح 

صله و زمان که مکان مسابقه و فا استیق حاضر و موید آن بازاریابی ها از قبیل بازاریابی تجاري یا بازاریابی آموزشی مورد توجه قرار گیرد. نتایج تحق

جی لذا مدیت کاراي توریسم مبتنی بر نیازسن  است،گلستان  اجراي مسابقات ورزشی از مهمترین فاکتورهاي موثر در جذب توریسم ورزشی در استان

که از طرق  تبلیغات برون مرزي و فراهم اوردن امکانات و  استسـایر افراد از قبیل تماشاگران ، خبرنگاران، حامیان مالی و تاجران کاالي ورزشی   

 رشـرایط لذت افراد با اسـتفاده از تاسیس بنگاه هاي محلی جهت ارائه خدمات تسهیالتی و رفاهی می تواند زمینه توسعه  صنعت توریسم ورزشی د  

  استان گلستان را فراهم آورد. 
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